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Trainingscentrum Wier

Training Agressie
& Veiligheid
Voor wie?
Training en coaching van teams die werkzaam zijn in de
geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg, maatschap
pelijke opvang, beschermd wonen, verslavingszorg, verpleegen verzorgingshuizen, zorg voor mensen met een (lichte)
verstandelijk beperking en andere zorgsectoren.

Wat heeft Trainingscentrum
Wier te bieden?
> Een veilig werkklimaat staat of valt
met het functioneren van een team
als geheel. De training legt de focus op
de samenwerking binnen een team en
wat daar voor nodig is.
> Een training die gericht is op het
ontwikkelen van een gemeenschap
pelijke teamvisie op veilig werken
en hoe om te gaan met grensover
schrijdend gedrag van de cliënten.
> In evaluaties wordt de training door
de cursisten vaak omschreven als
een effectieve vorm van intervisie,
teamcoaching en teambuilding.

Werkwijze
Trainingscentrum Wier
> De training wordt afgestemd op de
wensen van de opdrachtgever en het
team.
> We komen bij u langs (in company).
> Cursusduur in overleg en kan variëren
van een dagdeel tot enkele dagen.
> Teamcoaching mogelijk voor een
langere periode.
> Specifieke casuïstiek kan vanuit het
team worden ingebracht.
> Tevens kunnen wij als kennismakelaar
optreden tussen u en Aventurijn/
Wier voor specifieke scholing en/of
consultvragen. De organisatie heeft
veel exclusieve kennis en kunde
in huis als het gaat om cliënten
waarbij sprake is van integrale VG- en
psychiatrische problematiek, ook in
combinatie met forensische zorg.

Interesse?
Maak vrijblijvend een afspraak voor een
kennismaking met de trainers om een
beeld te krijgen wat de training voor uw
medewerkers kan betekenen. Aan de
hand van onze ruime ervaring maken
wij inzichtelijk welke factoren bepalend
zijn bij het creëren van een veilig
werkklimaat.

Contact
Jeroen Wolfswinkel,
Trainer/verpleegkundige
j.wolfswinkel@altrecht.nl
of 06 - 12 24 28 31
Enna Butte,
Trainer/verpleegkundige
e.butte@altrecht.nl
of 06 - 12 45 28 46
Info over Wier, behandelcentrum
voor SGLVG, onderdeel van Altrecht
Aventurijn op www.altrecht.nl/Wier

Volg ons op twitter @veiligteam

Citroenvlinder 4
3734 AD Den Dolder
Telefoon 030 - 225 63 06
www.twitter.com/veiligteam
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